
 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КЛУБНО-КОМАНДНОГО ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНИ 
«Кубок Президента ФТУ» 

Мета змагань:  

Визначення кращої тенісної команди України, надання змагальної практики високого рівня 
тенісистам різних вікових категорій, виховання командного духу, розвиток клубного руху в 
нашій країні, популяризація тенісу у засобах масової інформації та серед широких верств 
населення. 

Система проведення змагань та строки проведення: 

2 команди – один матч – 12 липня 2021 р. 

3 команди – два матчі у кожної команди за груповою системою – 12-14 липня 2021 р. 

4 команди – три матчі у кожної команди за груповою системою – 12-14 липня 2021 р. 

5 команд – чотири матчі у кожної команди за груповою системою – 12-15 липня 2021 р. 

6 команд – максимум три гри для двох команд, мінімум дві гри. Змішана система: дві 
групи по три команди, переможці груп розігрують фінал – 12-14 липня 2021 р. 

7 команд - максимум чотири гри для однієї з команд, мінімум дві гри. Змішана система: 
дві групи по три команди, переможці груп розігрують фінал – 12-15 липня 2021 р. 

8 команд – максимум 3 гри, мінімум одна гра. Олімпійська система – 12-14 липня 2021 р. 

9-16 команд – максимум 4 гри, мінімум одна гра. Олімпійська система – 12-15 липня 2021 
р. 

17 та більше команд – максимум 5 ігор, мінімум одна гра. Олімпійська система – 12-16 
липня 2021 р. 

Місце проведення, покриття, м’ячі: 

«Кубок Президента ФТУ» проводиться у Тенісному Центрі ФТУ (м. Ірпінь, вул. Варшавська, 
116) та у тенісному клубі «Кампа» (м. Буча, Лісова, 1). Покриття кортів – ґрунт. М’ячі – 
Head. 

Склад команди: 



Кожна команда складається: 

1. Хлопчик у віковій категорії до 12 років 
2. Дівчинка у віковій категорії до 12 років 
3. Хлопчик у віковій категорії до 14 років 
4. Дівчинка у віковій категорії до 14 років 
5. Юнак у віковій категорії до 16 років 
6. Дівчина у віковій категорії до 16 років 
7. Юнак у віковій категорії до 18 років 
8. Дівчина у віковій категорії до 18 років 
9. Чоловік 
10.  Жінка 

 
Матчі: 

Порядок ігор у командній зустрічі: 
№ Стать Вік Розряд  

Матч 1 Хлопець  12 Одиночний  
Матч 2 Дівчинка 12 Одиночний  
Матч 3 Хлопець  14 Одиночний  
Матч 4 Дівчинка 14 Одиночний  
Матч 5 Юнак 16 Одиночний  
Матч 6 Дівчина 16 Одиночний  
Матч 7 Юнак 18 Одиночний  
Матч 8 Дівчина 18 Одиночний  
Матч 9 Чоловік Дорослі Одиночний  

Матч 10 Жінка Дорослі Одиночний  
Матч 11 Хлопці 12 та 14 Парний  
Матч 12 Дівчата 12 та 14 Парний  
Матч 13 Юнаки 16 та 18 Парний  
Матч 14 Дівчата 16 та 18 Парний  
Матч 15 Жінка та чоловік Дорослі Змішаний  

 

Рейтинг ФТУ: 

За кожну перемогу гравець отримує 25 рейтингових очок ФТУ, за участь у матчі 10 очок 
(одиночний рейтинг для одиночних матчів та парний рейтинг для парних матчів). 

Вступні внески, інші видатки команд та призовий фонд: 

Благодійний внесок 5 000 грн з команди. 

Усі витрати щодо відрядження гравців на матч несе команда. 



ФТУ вручає команді переможцю перехідний чемпіонський кубок, копію кубка та медалі. 
Команда-фіналіст нагороджується медалям. 

Команда переможець в якості фінансової премії отримає 50 000 грн. 

Команда фіналіст в якості фінансової премії отримає 25 000 грн. 

Загальні правила: 

Гравець може грати лише за одну команду в одному календарному році. 

Один гравець не може виступати у різних вікових категоріях. Тобто якщо гравець провів 
одну зустріч, то він має продовжувати грати лише у цій віковій категорії. 

Серед дорослих можуть виступати гравці, що досягли віку 14 років на момент матчу. 

Серед гравців до 18 років можуть виступати гравці, що досягли віку 13 років на момент 
матчу. 

Серед гравців до 16 років можуть виступати гравці 2005-2008 року народження. 

Серед гравців до 14 років можуть виступати гравці, що досягли віку 11 років на момент 
матчу. 

Серед гравців до 12 років можуть виступати гравці, що досягли віку 10 років на момент 
матчу. 

Якщо переможець вже визначений, то проведення матчів що залишилися відбувається за 
згодою команд за посередництва рефері. 

Кожна команда визначає капітана та віце-капітана. Тільки капітан та віце-капітан можуть 
бути присутніми на корті та надавати вказівки своїм гравцям під час зміни сторін (за 
виключенням рахунку 1:0 та зміни сторін на тай-брейку). Але не обидва одночасно. 

Усі матчі обслуговуються суддями на вишці. 

Усі права на проведення змагань, назву та фірмовий стиль належать ФТУ. 

Посів команд за результатами минулорічного розіграшу. 

Усі інші не регламентовані питання вирішує головний суддя змагань. 

Адміністрація турніру: 

Головний суддя змагань – Євген Зукін 

Директор змагань – Марина Гребченко 

Заявки команд: 



Заявки від команд приймаються згідно встановленої форми (додаток 1) не пізніше 14:00, 5 
липня 2021 р. 

Жеребкування у офісі ФТУ о 17:00, 5 липня 2021 року. 

На кожну позицію можна заявляти одного основного та одного запасного гравця. 

Після жеребкування заміни гравців будуть розглядатися оргкомітетом виключно у разі 
заміни на гравця із нижчим рейтингом аніж у того кого замінюють. Після зіграної зустрічі 
заміни не будуть допускатися. 

Обов’язково у заявці має бути вказаний капітан команди (опціонально віце-капітан) та 
організатор команди (Президент клубу або команди). 

ЦІ ЗМАГАННЯ ВХОДЯТЬ ДО ЄДИНОГО КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНУ ФІЗКУЛЬТУРНО-
ОЗДОРОВЧИХ ТА СПОРТИВНИХ ЗАХОДІВ УКРАЇНИ 

ЦЕ ПОЛОЖЕННЯ Є ОФІЦІЙНИМ ВИКЛИКОМ НА ЗМАГАННЯ ДЛЯ КОМАНД, ЩО 
ПРЕДСТАВЛЯЮТЬ ДЮСШ, МІСТО АБО ОБЛАСТЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Форма заявки на Кубок Президента ФТУ (додаток 1) 

Назва команди: _____________________________ 

Хлопчик у віковій категорії до 12 років 
Основний гравець: __________________ 
Запасний гравець: ___________________ 
Дівчинка у віковій категорії до 12 років 
Основний гравець: __________________ 
Запасний гравець: ___________________ 
Хлопчик у віковій категорії до 14 років 
Основний гравець: __________________ 
Запасний гравець: ___________________ 
Дівчинка у віковій категорії до 14 років 
Основний гравець: __________________ 
Запасний гравець: ___________________ 
Юнак у віковій категорії до 16 років 
Основний гравець: __________________ 
Запасний гравець: ___________________ 
Дівчина у віковій категорії до 16 років 
Основний гравець: __________________ 
Запасний гравець: ___________________ 
Юнак у віковій категорії до 18 років 
Основний гравець: __________________ 
Запасний гравець: ___________________ 
Дівчина у віковій категорії до 18 років 
Основний гравець: __________________ 
Запасний гравець: ___________________ 
Чоловік  
Основний гравець: __________________ 
Запасний гравець: ___________________ 
Жінка 
Основний гравець: __________________ 
Запасний гравець: ___________________ 
 
Капітан команди: ____________________  Віце-капітан ___________________ 



Президент (організатор) команди: _________________ 
 
Підпис капітана ___________________ 
Підпис Президента (організатора) команди _____________________________ 
Дата __________________ 


